De Grote schoonmaak
‘Open’ leer
Maak je leer niet vaker dan 1 à 2 keer per jaar grondig schoon. Wanneer u dan toch de
grote schoonmaak heeft ingezet ga dan zo te werk:
Maak een sopje van alkalivrije zeep en gedestilleerd water.
Neem het leer af. Niet te nat!
U neemt nu een schone spons, zeem en zachte doek.
Verwijder de zeepresten met de schone spons en gekookt water.
Wrijf het leer droog met de zeem en als laatste met een zachte doek.
Stof
Onze stoffen kunt u het beste alleen chemisch laten reinigen. Wel is het slim om eerst
advies te vragen bij de verkoper. Stel de volgende vragen:
- Kan de hoes (makkelijk) eraf gehaald worden en er weer terug op?
- Wordt mijn hoes kleiner na het reinigen?
- Wat raadt u mij aan?
Let op! Bespreek de risico’s met de persoon die uw stof gaat reinigen. Doe dit vooraf en
zorg dat het duidelijk is voor u en de ander.
Vaste, stoffen bekleding kunt u eveneens laten reinigen. Betrouwbare adressen kunt u
vinden op de site van de Stichting Waarborg Tapijt- en Meubelreiniging. Ook hier geldt
dat u de risico’s vooraf uitdrukkelijk dient te bespreken.
Voor advies en onderhoudsproducten adviseren wij u LCK aan.

Overige informatie
Vlekkentabel met specifieke reinigingsmethoden voor specifieke vlekken.
Algemene informatie over leer in uw leefomgeving.

Vlekkentabel:
Vlekken:
Algemene tips

Zorg er eerst voor, dat er geen stof meer op de bekleding ligt. Gebruik bij het verwijderen
van vlekken steeds een schone, niet pluizende doek. Hoe eerder u een vlek behandelt,
des te gemakkelijker de vlek verwijderd kan worden. Dikwijls is schoon water dan al
voldoende. Wanneer u een middel wilt gebruiken, probeer dat dan altijd eerst op een
minder zichtbare plaats. Wrijf nooit plaatselijk te hard om een plek te verwijderen. Bij leer
verstoppen de poriën dan ter plaatse en er blijft een glimmende vlek over. Bij stof
beschadigt u de vezels en kan verkleuring en pilling optreden. Indien u vocht op de
bekleding morst, dep het dan meteen op, zodat het niet de kans krijgt om in het leer te
dringen. Deppen kunt het beste doen met keukenpapier of een tissue. Grote
hoeveelheden opscheppen met een lepel. Laat de bekleding geruime tijd drogen. Leren
bekleding Wanneer het vocht in het leer is getrokken kunt u het beter de tijd geven. Een
vlek zal meestal na verloop van tijd vervagen. Het vet in het leer zal de vlek door het leer
verspreiden. Wilt u toch een reinigingsmiddel toepassen, laat u dan goed informeren.
Verkeerde reinigingspogingen leiden vaak tot ergere schade. Uw detaillist kan u wellicht
nuttige tips aan de hand doen. Gemorste rode wijn kunt u het beste met witte wijn
verdunnen en vervolgens deppen. Stoffen bekleding Maak een sopje van 1 liter warm
water met max. 1 theelepel afwasmiddel. Gebruik van geconcentreerde middelen slechts
enkele druppels! Dep de vlek met een schone niet-pluizende doek. Dep daarna het
oppervlak na met schoon, lauwwarm water. Gebruik bij voorkeur gedestilleerd water en
probeer eerst op een onzichtbare plaats.
Vlekkentabel: De behandeling van vlekken
1. Op de vochtige plek met vloeipapier (bijv. van de keukenrol) deppen. Zeker niet
wrijven!
2. Grote hoeveelheden met een lepel verwijderen.
3. Vet met wasbenzine oplossen.
4. Weken met koud water.
5. Bij vet, vloeipapier op de vlek leggen.
Reinigingsmiddelen
1. Een lauwe oplossing van één eetlepel fijnwasmiddel in één liter water.
2. Wasbenzine of vlekkenwater.
3. Terpentijn
4. Zuiver alcohol (70%) op een wattenstaafje.
5. Aceton op een wattenstaafje. Pas op, probeer dit eerst op een minder zichtbare plek.
6. Tolueen. Hiervoor geldt hetzelfde als onder 5.

